Systemy naturalnej wentylacji

Zdalne sterowanie napędów
RCR 11 / RCT 003 / RCM 24 / RCM 230

RCM 24-11-U

Zdalne sterowanie

WU-RC
RCR 011-2
RCR 011-4

RCM 230-11-U
RCT 003-11-U

Informacje o produkcie:
■■ zdalne sterowania dwu- lub czterokanałowe,
■■ odporne na zakłócenia dzięki zmiennemu kodowaniu transmisji,
■■ łatwy montaż i uruchomienie,
■■ kompatybilne ze wszystkimi napędami D+H,
wyposażonymi w odbiorniki radiowe,
■■ kompatybilne z modułami zdalnego sterowania,
zasilanymi prądem stałym 24 VDC lub zmiennym
230 VAC.
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Dane techniczne:
Waga Wymiary
[kg]
[mm]

Typ

Nr art.

Uwagi

RCR 11-2

30.211.25

0,10

45×110×15 Dwufunkcyjny

RCR 11-4

30.211.50

0,10

45×110×15 Czterofunkcyjny

RCT 003-11-U 30.212.00

0,10

45×39×12 Dwufunkcyjny

RCM 24-11-U 30.554.60

0,07

Moduł zasilany
50×48×19 prądem stałym
24 VDC

RCM 230-11-U 30.554.50

0,08

Moduł zasilany
50×48×24 prądem zmiennym 230 VAC

Wybór produktów:

RCM 24-11-U – moduł odbiornika zdalnego sterowania
– do wszystkich central D+H na 24 VDC,
– 2 grupy wyjść sterowania do podłączenia
przycisków sterowania wentylacją,
– możliwość podłączenia do 10 sterowanych urządzeń,
– do zabudowy w skrzynkach uniwersalnych,
– stopień ochrony: IP 30,

RCT 003-11-U

Systemy naturalnej wentylacji

RCT 003-11-U – moduł nadajnika zdalnego sterowania
– do bezprzewodowego sterowania urządzeń D+H
z przycisków natynkowych lub styków przekaźnikowych,
– 2 wejścia sterujące grupą,
– częstotliwość transmisji: 868 MHz, FSK (zatwierdzona we wszystkich krajach UE, za wyjątkiem
Bułgarii),
– zgodność z normą ETSI EN 300220,
– 128-bitowe szyfrowanie,
– zasięg około 100 m w wolnej przestrzeni,
– funkcje „otwórz-zamknij-stop”,
– do zabudowy w uniwersalnych puszkach
elektrycznych,
– możliwość podłączenia regulatora temperatury.

RCR 011-2 / RCR 011-4

Zdalne sterowanie

RCR 011-2 / RCR 011-4 – piloty zdalnego sterowania
– do bezprzewodowego sterowania napędów lub
modułów D+H,
– dwu- lub czterofunkcyjne,
– częstotliwość transmisji: 868 MHz, FSK (zatwierdzona we wszystkich krajach UE, za wyjątkiem
Bułgarii),
– zgodność z normą ETSI EN 300220,
– wysoka niezawodność działania dzięki 128-bitowemu szyfrowaniu transmisji przy każdym
wciśnięciu przycisku,
– zasięg około 100 m (w wolnej przestrzeni),
– możliwość montażu pilota na ścianie (WU-RC).

RCM 24-11-U / RCM 230-11-U

RCM 230-11-U – moduł odbiornika zdalnego sterowania
– do bezpośredniego sterowania 230-woltowych
napędów do okien, żaluzji czy rolet wentylacyjnych,
– możliwość podłączenia do dziesięciu radiowo
sterowanych urządzeń,
– do zabudowy w uniwersalnych puszkach
elektrycznych,
– stopień ochrony: IP 30,
– dopuszczalne obciążenie 700 VA, 3 A.
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